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— V české Praze máme opět o

jeden Český obchod více PlRA
Davidová otevřela v minulých
dnech v č 1410 William ul ob-

chod se střížním a výpravním zbo-

žím pro pány i dámy Krajané
naleznou v obchodu tom hojný
výběr zcela nového a oejmodněj-šíh- o

zboží a co hlavního za ceny
velmi mírné Krajané učiní dobře

Vystavujeme velmi rozmanité dámské Oxfordky

všechny nejnovřjších vymožeností prosté nebo

ozdobné a naše ceny jsou rozhodně nejnižší Máme

jeden druh a jest přáním naším abyste si ho zvláště

povšimli mají největší hodnotu ze všech a jsou pro-

dávány po celém městě za $250 jsou zhotoveny z

vici koziny prvé jako-tt- se Špičkami z lakýrky s

kramíleky vojenskými neb dutými s obrácenými neb

těžkými podešvy s okraji žlutými hnědými neb čer

nými My považujeme
kterékoliv a všechny jiné

$250 Naše cena v sobotu
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Xcjlaciníjší sroceric
jaká krty byla
nabídnuta
vlkf pytlík kornoví mouky 10c

Vclkjl pyllik přenlfní mouky 15c

ítllberní pytlík rýžové mouky 4kc

Velmi dobří knrna krabice ttc

Velmi dobré pečené fairle 311b krabloc 7Hc
Velmi dobré ledvinková laioie kr:tlilceric
1 lahve výborných miloienjeh okurek SKc

3 lahve omifky s rajských jablíCek
:t třlllbcrnt kriblce tykvi 25c

Jellison balířek Hic
ťutené broakve ' ' loc

švestky 3c
lóiž„ rnL

1 Uhry přebraných (navy) faioll lc
4 libry Eelenébo hrííku 13o

) libry teploky :11c
1 libry íalvojo nc

3Iasa a sýry

i
t:

a

! i

ynorns v cukru nakládaní Junka ISc Vybrané výbornó citrony I2 íc
No 1 v cukrn nakládaný Ipek lase Hladké pumernnře tucet lío
íeratvé boloenskii manky 4Ke

I
Výtwrné velké datle libra 6c

Objednávky poštou rychle a správně se vyplňují a katalogy zasýlají
se na požádání zdarma

Ve výprodejní místnosti
odbývá se velký výprodej všelikého zboží každý den Přijďte a do-

stanete je velmi lacino

ÓOc prací zboží za 10e jllavrede Grace batisty fena 15c toii- -

VySfvanf-
-

muíelln í tny
Hic a y'í ' ni kotsk6a francourski5

tyto Oxfordky za lepší než

prodávané po SL90

ayden
llotaicl Jaternice 'VtC

Výborná stioné maao hovíš' UÍ2
1'rnrý wlsconalnakf smetanový sýr MSe

Princ Uenry cihlový sýr 'VM'

Neufclialelaký sýr kaMý 3!i- -

Výborný Švýcarský sýr SK

Čaj a káva
Zvliiiiil ceny:

Nové řajové proaévky potue
'

1nlrI'11 '"I- - pl"y In'e
í"1 slunci aiiífný Japan výborný nioJ Xc
Dobři zrnkoví kiva 7'c
(iolden Hantns kiva
Eplcura Java smíchaní pouze lc

Old Onvernment Java a Mocna libra
nebo 4 libry ta ti 110

Ovocný odbor

Pro stálil dámy vlet koilnové f 1 0

lehkí ailppersy (loliré Jakosti 1U

Ham-l- ií vlci kozlnovi t knnflikovť
daly— krSmé letnf ailpry —

naia vykliteci prodejní cena

Damskí Marliw Osfotdkv opatřena v
ptedu trojhranou vloikou rnknit
olracen (uMeiv v ceně 1 nit
naie vy kliaeci prodejní ceaa JUU

cer BKonai po ueisi trapně ne
moci chvalně známý krajan a sta
rý osadník omažský p Petr Koty
za Kotyza provozoval po dlouhá
léta živnost expressáckou s vroze
nou dobromyslnostf svou a mírnou

povahou získal si přátelství všech
s nimiž mu bylo jednali Býval
vždy dobrého rozmaru a zdraví
dobře mu sloužilo Když před
nějakým časem s? roznemohl do
moíval se sám i přátelé jeho že

choroba jeho není nebezpečná a

proto nemocný dlouho se zdráhal
ulehnouti Však neústupná cho-

roba sklátila jej konečně na lůžko
a přivolaný lékař prohlásil že uč
ni témír nižádné naděje na jeho
uzdravení A skutečně také po
více minulých dní očekáván skon

jeho každým okamžikem a členo
vé rodiny dleli u lůžka jeho dnem
i nocí Zarmoucené rodině vy-

slovujeme upřímnou soustrasť na
ši!

— Všeobecně známý hostinec
Bartošův převzal v minulých
dnech do správy své zase Bartoš
a sice Václav Bartoš jenž míst
nost svou nanejvýš elegantně zno-

vu zařídil a úplně čerstvými záso-

bami se opatřil Výborný Krugův
ležák výtečné likéry a jemné
doutníky dostanete vždy v hostin-

ci tomto a nikde a nikdo neob-slou- ží

vás lépe než v hostinci
Bartošově sám Bartoš Ctěným

spolkům pronajme se výhodně za-

řízená síň jak pro schůze tak i

pro různé zábavy za nejvýhodněj-šíc-

podmínek Navštivte svého

starého známého Václava Bar-

toše

— Kdo si chce pochutnati na

výtečném pivku "budějovickém''
nechť navštíví žoviálního Johna
Ondráčka v Národní síni roh 13
a William ul 21

ZE SOUTH OMAHY

— Klenotník Morris Yost ozná-
mil policii že do obchodní míst-

nosti jeho na N ul vloupali se
zadními dveřmi nezvaní hosté a

odnesli mu asi 60 pouzder na ho

dinky Ve čtvrtek nalezla policie
46 odcizených pouzder v trávě za
starou slévárnou na 26 ul Dva
neb tři černoši byli zatčeni na po
dezřen! z loupeže té avšak dosud
není proti nim postačitelných dů-

kazů Policejní náčelník Briggs
odhaduje cenu nalezených pouzder
asi na $6 kdežto Yost tvrdí že

mají cenu $60

— Nedělní výlet a zábava po-

řádané Dvorem Prokop Velký č

3380 I O F na oslavu 27 výro
čí založení řádu Lesníků v síni
Fraňkově vydařily se nad očeká-

vání skvěle Na výletu i zábavě
podílelo se hojně obecenstva če
ského jež se výborně bavilo Vý-

borná hudba Fraňkova zaslouží
plného uznání neboť jak při výlě
tu tak i při večerní zábavě konala
povinnost svou svědomitě Dvůr
Prokop Velký jest s výsledkem
oslavy nedělní zajisté úplně spo-

kojen Seznal že řady přátel a

příznivců jeho stále rostou

— Policie south-omažsk- á hledá
Hermana Jodeita bývalého Člena

policejního odboru obviněného z

ukradení $16 Ed McGeeovi ob-

chodníku lihovinami na 30 a Q
ul V žalobě podané v pátek po-

licejnímu soudci Kingovi se tvrdí
že Jodeit za nepřítomnosti McGeea
vešel do hostince a hrozbami vy-

nutil na chlapci za nálevnou obsah

peněžní zásuvky — Nyní sedí již
v baseježto nemůže složit záruku

— Pohrobník Geo H Brewer

jmenován byl státní zdravotní ko
misí členem státní zkušební komi-

se Všichni pohrobníci ve státu
musí se dle zákona dostavili před
státní zkušební komisi a složili

zkouškudříve než jim vydán bude
certifikát oprávňující je k balsá- -

mování mrtvol Ve státní kon
věnci pohrobníkú odbývané minu-

lý týden v Omaze byl Brewer
zvolen delegátem do národof
konvence jež v říjnu sejde se v
Milwaukee

Pondělní zasedání městské

rady bylo velmi krátké Všichni
radní byli přítomni a radě předse
dal mayor Koutský Náčelník

požárního odboru Etter podal vý-

roční zprávu o obnosu majetku
jenž byl buď zničen aneb ohrožen

požárem během roku končícího

30 květnem a zároveň oznámil co
vše schází ještě požárnímu odboru

aby mohl čeliti výdatně požárům
Pekaři south-omažš- tí podali měst-

ské radě stížnost na venkovní pe-

kaře kterýmž prý ač neplatí ani
daně dovoleno jest prodávati
chleb v městě bez liceose Stíž
nost ta odkázána byla městskému
návladnímu a finančnímu výboru
Pouliční komisař Miller oznámil
ze most na 7 ui a iviisjouri ave

byl odplaven Bylo mu nařízeno

aby postavil v místech těcb most

30 roků cwčdécii!

Dra RICHTERA

svótoziiiímý
"KOTVOVÝ"

FAIN EXFELLER

jent nojlppfrím co může být i proti

Rlinmiintíeniil

a v loc£cIi ntd
iíkoí i BIIEUXATICKf X

i obtizih yseiio innir
Cena: 25 c a CO a U všech lckar--

liikaneb proetřednictvím Cray
K F Ad Richterů Co

ř£JÍv_ NEW YORK

— V pondělí odbývala přehlíže-c- í

komise prvou svou schůzi ve

staré Rileyově budově vedle měst-

ské radnice Během zasedání po
dáno bylo pouze pět nepatrných
stížností proti odhadu majetku
Komise zasedati bude po devět
dní Předsedou komise jest taxov-n- í

komisař J J Fitzgrrald ta-

jemníkem A L Bcrcquist John
Schultz jest třetím členem komise
Dle zprávy taxovního komisaře

Fitzgeralda obnáší letošní odhad
městského majetku asi JSi6ooo-00- 0

kdežto loni obnášel pouze
něco přes dva a půl míllionu dol- -

"
— V South Omaze usadil se v

v minulých dnech český lékař dr
Arnošt Čapek jenž s důkladným
odborným vzděláním jehož nabyl
na proslulé universitě vídeňské a

s bohatou zkušeností jíž nabyl v

nemocnicích ve Vídni v Sarajevu
a v zemské porodnici v Brně při-

byl do Ameriky teprve před krát-

kým časem Před příjezdem do
South Omahy provozoval dr Ča-

pek t dobrým úspěchem prakci
lékařskou ve Weston Neb Odpo-ručuje-

vřele dra Čapka přízni
krajanů south-omaŽskýc- h

Doktor Arnošt Čapek
lékař vídeňské fakulty bývalý
externí lékař chirurgické oční
kožní a nitřní kliniky na všeobec-

né nemocnici ve Vídni assistent
chirurgické sekce bosensko herco-govinsk- é

zemské nemocnice v Sa-

rajevu a sekundář zemské porod-
nice v Brně se tímto ctěnému obe
censtvu ohlašuje South Omaha
č 259 21 a S ul 46 — im

}icní pochyby vfce

ti lis v mysli těcb ktcif
přišli a neoblú-žnTa-

A si ropatiiti na
zboží yi dal do vý- -

iolail pron ie r jynn řuau
nud tlotbinír Housi'
ie dfim tiiii to říd

obchod ivflj správné skutečné vede w
e než kterýkoliv jinýuuin obchod Dl

isbízíno tnuňku celovlnené obleky za
f'iM ai ia 50 jež mait ve skutečnosti
cenu dvojnářovjDou téuilř v každém pří
pane
0'iOmírR nn!'7kv'tt uíifvíofí v

cenéaž U5i a $198

boukfi 1 ceni až do :J0) 1a OUC
IWliíalrí tirl!m&í lu!Virí mra n

(pod ní prádlo za ODC

1000 pirfl mužských vlněných kalhot
za tiWhHiw majicicň cenu od '

do 5

2W dairskýcb krásných živdtkt za ne
alíchanř levní cenv

4! kusfi tiarneroTých perkálu v cení

i'je za c

Dobří batixtv po 3c elojí za 7c : dít- -
oke obleky ta Sl25 Í150 '
vySe Zboží jest rlioto?eno z dobrých
látek schopnými dělníky a též plnou
měrou van uspokoj)

Tím
Fíynn Fod3 & CIoíMni House

OUTir OMAHA

Jest to nrav knlifirnsW
Jent lahodný ďo piinfd íerbell ledových
1 vmxu leinicn nsrnin a poarmu ivvuri
$125 gallon ti W
Oranžové tíno— VyráMné 1 eiité Stá

vy kalifornských oranžft— výborné řistř
a lahodné vhodné velmi pro ledové ná-

poje
Výher iiHjxjů v bednách (Jinger Me

Lemon Hour Chcrry 1'hosphate řiarsa
parilla 'ream soda perlící se chladící a
chutná Dány do beden o 50 lahvfcb
výhradně Jen pro obchod rodinný vy-

braných příchutí bedna 14 00— srážka
při vrácsní lahví

Objednávky pořtou rychle se vyřizují
Objednávky v inéatž dovážejí

CACKLEY BROS
fíjborni vina t!aí llkírr

Naproti poště - - Tel 1148
Jednatelé pro proslulou Ilunterovou

aamožitoou

Julius Treitschke
obchodník ImportoTanjml
i domácími

víny a lihovinami
řízným pivem a

Jemnými doutníky

501 503 a 523 jižní 13 ul

03IAIIA NEnn
Nejlepší to útulek v místí Vkusní

zařízené pokoje kpronajmutí aa den i

týden— za 50c až #100 denní Chutní
studené zákusky stále připraveny Za
I3U0U výborného abožl atále v zásobí

Jež lze koupíti za ceny levneiSÍ než JaUe
se platí ji0'le za zboží SpatnřjM jakosti
46 JlXlUSi TKEITSt 1IKE

— Předplácejte e na
Pokrok Západu jiouzíí $1

I rocné

PVIAIIA
íiátf lMUký l 1 ( HJ

Od ofvi kv tm sídelné echAM kftiriou čtvrtou
athlU v mirl o 2 b odp v síni p Vlat&kn
na IS R William ul Juu Konicky' tJ
J V Miipk vnr' Ho lí Ht rtfet V A Souhra-d- n

1317 Willumsuliikl Kr Mach

Iožv Jan Hus c ó Kj tířů I') tlila
odMví v schíle Mj první a třetí iředu
bičlct v S tmdln veur ve bpolkov uiitnostl
v HoknlnvnS Frank Jelen Vlicl KnricWf
fí luníci IMh ir Krc-- 8lám K Iv £
1711 liivenmirth Ht Václav 1'Hbjrl II oí
810 M

TM Jed Sokol v Omaha
odbývá svépmvldolní snhtzr ksidutt druhou
Bttadu v iuAm-- veer ve své nóstiinMlI
So lub Bl ffťlscua Jater Mik tajemník
řr S Kendli HT? Ho Mlh St dfctnlk Vici
kulrn eur 13 i center M pokladník Jaa
Koliín

1'odp Sokol TyrU i 1

odtjfvá své schĎía dvakrit mfsifnS ttaídou
1 nedíll a pun líli v míicl v lnl Mettově
Celoroíril chíiie 1!jí vá e 1 nidfll v říjnu
ptlletní l Uhii- I ntMířll v duhnu a ftvrtleinl
leonu urpnu ťteilseda John Chlehorid

mutiptlMjn Kr Rvojlek t) Anton Novik
Win Uih Hi Jnimf K:tpiir lítí rto

lítí ul„ poklwlnlk V J Kunci ISIS Co IS Htr
výljor majrtku na 3 rokjr Jim vítxr
C fini Ant HríriUu Albert FII4ipruporíínik
Alois Kntpnr vjp pr J lluudnr domrce Joa
Plťha nifelnik Ant Vaíik vp níí Žlmon
Uiiktioek lístup do Č N H Spolku Josct
Kalptir

Tábor ColumboD ř CD H0W-txlbfv- í

w bíite knidé I nedílea 3 íterf v
mslcl vsinlp Jos Klepetky n !S a Willl--

ulici Vel kniMiil Jan Krau mino
konsul Jan Námitek piklailnik Krsok J
f"min Ulil nnl WiIIIkuh klerk Karel Si
infk t Hl! Po H!h tr průvmlňi J J Kolít
vnlttul trí- - Víclav Vejvoda venkovní
rrií a Frank Vivndavf bor majetku Frank
HvobodaaA Kilíi

Tábor Xebruska l 4771 MWA
odbí ví své pravidelní achde katdou prvou a
ťeti attrdu v mltirl v orn hodin večrr
v síni paua Jana Hrocha Velící kormul Matí--

Votava nívndíi ( has ikritlant tiankéf Josef
V opilka klerk J'ihn (Iriida -- o litli St
provodil Chita KmrkoVNký vnitřní stráž V

Doleji venkovní slrii Jud Fckií)

Sbor YlMtlalava í 29 JÍD"
'xtbfí uchóze kafdon 2 nedfll v mftcl v

o au biKl ortp Vyl'iutns přid-kyn- í
J'isuH'ja Vulelcns 4 Marie

líolc k nímfitka ilarlo l' liivá taier- -

nlc Marie Mlcbali va nfjinlce Marie
poknKliiico JiseHua Mitcbová do--a

irkjnř Frantííka trchainví vtKjr niaietka
Vikinrlo Novitková M Kapkoví iH!otiua
BureAuvi

Sbor Hvřzda Nové Doby i 80 JÍD
odMvisvéicbůH! kaMou J nedll v msaiet ve
i bod odp v :nl Mtiajví Fředaedkvué Kut
Šnnka tM Wfi13lli Str ífetnlce KmllIaChle- -

Iwiíd IfktiWllliaBiapokladnloe Mirle Vaniriit
iu iiiims tajemnice vnn HarUiS ia
bo iitii au

Sbor Iloleslttva í 0 i( I
odbvi"hfiíl kaí-lo- rtruhmi nr dSII v mfnicl
v Aarodtn mru oK bodlní odpuleduiPredstd
ka V'in''l Cerroak 1114 i Mih St Tajernnlee
FrantUka ťiipttK 13U Marina ni Úřetrle
Vntonie Mach lal So I'ihai PnkUdnii A

Ant Kment 1317 so IMh eU 2o

l'odp sbor Sokolek Tjrí í 1

odbvví své achltae Jednou mřu líní a slco
každou druhou nedfll v mí ti Metuivi

JoaeHna Kastl RiiatopředaedkynC
Anna Hiii k tajemnice Antonie tejkal2113 Fo attn í S etr úřetnlce Marie Bílek M
a Cijarlc St Oitaha pokladnice Anežka
Konukř vřbur n a letku Frantlíka Střnln a
Anna svafiriaďelol vbor Mary Vantk a
Marie Matfjka doiorkvní Mario ftiha

Tábor MyrU Ih 022 R 5 i
udbfviscbfiil první oedi!ll v niřsícl vaoko!
fké síni Ftednedka Mary Houkal roiito
ředaedka rAloiale Smíšek tajem Kateřina
'elechovtka lKjk!adnlce 1'rantlika lvk
kancliřka Fannv Houkou niarlilka Mana
1'flhyJovivnitřuT stříž Harbura llrubívenk
stra lira Tichy vjbor majetku Mane
Brírda Anna Briida Josla Htelakal: atjnlk
icaar iuui Bvoifa Mary Houaai vyian'
kyné dosleKlu Pavla Ilanutlín míatovysl

Húl 1'almové IřřTč7 Kruh flítrah--
Udbfviavé aebáze kal! noslndnl mndAII v

Díěríci v mírilnoMl p Iiltnerana Jte a O ul
Barbora Itacek důatojní pfjrienlce Anna
nonn min ipfedst dkac Kane Vm:íek laj
37 o m st Marie Voroťka tmklatlnlce
ftnni lai-- prvín:t tvaiie vomaciíavcdlayne rranci iiartv vntfni trii: Anna Uliv
ka venkovní atrii Maedalena 1'lvodka Aa
iiavoa Anna roocstavaay vyuor majetku

Nove jarnf

7nn7í

dochází denně Tento rok máme
mnohem rozmanitější a obsáhlejší
zásoby lepších druhů zboží než

kdykoliv dříve Vše co jest tle
gantaího v odérním odboru
pro muže a chlapce plašté
pro dámy dívky a dítky
módní zboží střížní zboží
a hedvábí mužské a chla-

pecké klobouky a všechny
druhy výpravného zboží
pro každého isou zde v
nádherné rozmanitosti
Ceny jsou zde jak vám známOi

vždy nejnižší
Naše zásoby koberců rohožek a

draperií jsou taktéž nanejvýš úplné

lisstisiiiiiriiisirrsaBMMSSsssaMatsssssaBl

líOLKNÍ J1LAV Vf Z ÍVIUTÍ
a jiné norovi Jtiilnřtiy ttyvajf pfit-st-

Iabřm trakem Nuiotno-- rám
u ve£er dotfo Čisti soU lvro)tite 11

ře slunce ptisnA tonťvl n Tfi otí

prví( nním optikem Týt i!i

vám 6pot řJarm Iutaxjr mntno
ufloiU tpuwicinf 44

II J PEXFOL1) €0
110 Farnam ulice Oraiha i

HOLOUBEK & CO
vlaatůj lesk

Fotograíicltý - Závod
125 jižní i i niice Omaba

Zbntovujl ixvlohliny prví tfidy ta pfimf ta
na ceny Oíx íoo'j
rrafy v trhu U (haa krajana (ulaji
46 1IOLOIBEK 4 CO

OMAHA
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— Hudebniny možno zdarma obdržcti
▼ lékárně S p Beránka ca 16 a William

ulici 45

— PŘIJMOU SE uzenář jenž se v ře

mesle svém dokonale vyzná a mladík k

rozváženi masa kterýž vsak musí nilu

▼itl též anglicky Stálá práce sluSný

plat Hlaste se u Bratří Kunclu ř 1241

Jižní 13 ul Omaba Neb 45k4

— Kouříte rádi dobří doutník?

Jestli ano tož zastavte se u Vác

DuSátka 1248 již 13 ul a požá

dejte o "My besť Při tom mil

žete si vybrati pěknou dýmku

aneb špičku jichž má DuSátko

hojnou zásobu jakož i tabák kuř

lavý šSupavý a žvýkavý 27

— Ve čtvrtek projednáván byl

před okresní komisí enualizaíní

protest Lininger & Matcalf Co

velkoobchodu hospodářskými stro

ji proti odhadu zásob společnosti

jež assessor prvé wardy p Chss

Kaufman ml odhadl na $20000
Frank L Haller zastupující spo
lečnost učinil o assessorovi prvé

wardy neslušnou poznámku avšak

s nedobrou se potázal Přítomny
d Kaufman donutil mluvku k od

volání utrhačných slov

— V neděli dne 29 června

pořádán bude výlet žactva České

svob Školy do háje na Boulevardu
' mezi 15 a 16 ulicí blíže obydlí

p Votavy Výbor postará se pečli
vě o pohodlí výletníku a též o zá

bavný program jejž vyplní částečně

dítky různými hrami zpěvy
deklamacemi £e Sokolovny se

vyjde o půl jedné hod odpoledne
— Bratří Tohánkové vlastní

pěkně zařízený hostinec v č 172

již 13 ul Krajané ktefiz se

ubírají kolem hostince toho ne

měli by opomenout v něm se za

staviti Majíť bratři Johánkové
na čepu stále řízný ležák Schhtzův

a bude jim opravdovým potěšením
obsloužili vzorně žíznivé krajany
Též i dobré doutníky a výborné

likéry dostanete vždy u Johánků
Přesvědčte se! 45

— Před týdnem vplul šťastně

do přístavu manželského mladý
náš p Tosef Bláha se slč Nellie

Marešovou Okresní soudce Vin

sonhaler spojil snoubence poutím
nerozlučným Novomanželé odjeli
téhož dne na svatební cestu po

východě — Minulý pondělek od

dáni byli v kostele sv Václava

Rev Vránkem p F I Máchal se

slč Marií Kotyzovou Svatba od

byta byla tiše ježto otec nevěstin

přítel Petr Kotyza jest těžce ne

mocen Oběma párkům přejeme
mnoho štěstí!

— Městská úřadovna Wabasb

dráhy přestěhována byla v minu-

lých dnech do nových a elegantně
zařízených místností v čísle 1601

Farnam ul Úřadovna jest opatře
na elegantním mahagonovým ná

bytkem podlahou ze vkusných
dlaždiček a stěny obloženy jsou
mramorem Jest to jedna z nej- -

krásněíších a nejelegantněiších á- -

řadoven na západě
— Krajané pozor! Známý a

oblíbený hostinec na 15 té ulici

vedle "Creightonova Orpheum"
vlastněný dříve známým Rudy
Havelkou vlastní krajan neméně

oblíbený Louis Máchal dlouhc ý

sklepník v místě samém H jsté

zajisté že přesvědčí se že obslu-

ha u něho jest ta nejlepší neboť

každý s usměvavou tváří odchází

odtud spokojen Řízné pivko stá-

le na čepu a což ty doutníky a

likéry ty nejsou k předstiženi
Pravé plzeí5ské a chutný zákusek

stále na ruce Přátelé a známí

zajisté že zastaví se u něho "na

jednu" kdykoliv na cestě do mě-

sta kolem místnosti jeho se ubíra-t- i
budou tí

— Předminulé úterý donesla

zkušená a oblíbená porodní babi-

čka pí Mary Glade ovi manželům

Josefu a Marii Negreenovým by-

dlícím v č 1241 již 15 ul hez-

kou dcerušku avšak robátko vzdor
všemožné péči již druhého dne

zemřelo Pí Negreenové daří se

dosti dobře a jest naděje na brzké

uzdravení její Ztráta dítka dotkla

se velmi bolestně manželů

— Vfiera překvapil nás mile

návštěvou svou p Frank Šisler

cestující jednatel pro závod p J
Trinera z Chicaga vyrabitele
chvalně známého Trinerova léči-

vého hořkého vína Pan Šisler

zdrží se v Omaze pří nejmenším
dva dny aby mohl navštíviti vše-

chny odknpníky výborného výrob-

ku páně Trinerova

— Pan Václav Bureš odjel
Vcčta veves uu muj ac

jako delegát podílel na státní re-

publikánské koavenci daes

když přijdou si prohlédnouti zboží
k pí K A Davidové Přesvědčí
se že u ní lze dostati zboží lepší
a lacinější než v kterémkoliv

jiném obchodu v městě 46111

— V pátek zalétli do Oniahy
Sokolové z Plattsmouth a sice

bývalý Omažao nyní vážený a

hledaný krejčovský mistr Antonín
Hudeček a majitel grocerie J J

Svoboda Přijeli do Omahy za
záležitostmi týkajícími se státních
sokolských závodů jež odbývány
budou v Plattsmouth dne 20 21
a 22 června Sdělili s námi že

Sokolíci plattsmouthští jsou s pří
pravami k závodům hotovi a že o

pohodlí jak borců tak i hostů co

nejlépe 'jest postaráno České

ooecenstvo v ťiattsmoutn tesl se
zároveň se Sokolíky tamními na

příjezd krajanů nejen z Omahy
ale i ze všech českých osad ve

státu Přejeme jim srdečně aby
se v očekávání svém nezklamali

jak pozorujeme Čechové omažštf

vyšlou do Plattsmouth četnou de-

legaci Cesta do Plattsmouth a

nazpět stojí pouze 60c a tu ca-pa- rt

ten každý rád obětuje aby
shledali a pobavili se mohl s čet-

nými přáteli plattsmouthskými

— Nedělní koncert pěveckého
sboru ''Lyra'' setkal se s uspoko-

jivým výsledkem mravním Obe-

censtvo dostavilo se do koncertu
v počtu skrovném jak jest již
zvykem jeho při podobných zába-

vách Program sestával se sborů

smíšených: "Večernice" "Křižá-
ci na moři'' a "Zpévy lidu české
ho" k nimž přidán "Žofínský
valčík" ze sborů mužských: "Sl-

za" "Cibulička" a "Vínek z ná
rodních písní" ze spěvu sólových:
Mně se zdálo' a "Touha a

dvojzpěvu "Kočičí duetto" Pan
St B Letovský zahrál "La Fa-

voritu" solo na čelo od Donizzet-tih- o

tak úchvatně že musel k

žádosti nadšeného obecenstva při-

dali ještě "Cavaleria Rusticaaa"
od Mascagniho a věčně úchvatnou
"Kde domov můj?" Dvanáctiletý
synek jeho Stanislav doprovázel
jej na pianě velmi dovedně Pra-

vou bouři potlesku sklidila paní
Housková znamenitým přednesem

"Touhy a byla nucena zapiti
ještě jednu píseň "When I think
of You" a sice společně s malou

svojí dceruškou jejíž čistý hlásek
mile se zamluvil obecenstvu Pí

HouŠkovou doprovázela na pianě
dcera její Růžena Solo slč Bo

ženy Jablečníkové a duetto sl Lil-li- e

Vančurové a B Jablečníkové

přijata byla obecenstvem nadšeně
Totéž platí i o všech sborech —

Omaha Bee World Herald a O- -

maba ťost-lribun- e přinesly o

koncertu "Lyry'' a provedení pro
gramu zmínky velmi lichotivé

— Nej starším a proto také nej
oblíbenějším hostincem v české
Praze jest bez odporu hostinec
řízený po léta krajany pp Sloupem
Krumlem na rohu 14 a William

ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam
četnou společnost a za nálevnou
usmívavé tváře starých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v ho

stinct jicb zastavil se jednou ten

přijde podruhé zase neboť nikde
se mu nedostane lepšího 'Štoíu'ani

ochotnější obsluhy Při hojném
odbytu nemůže býti jinak než že
na čepu jest stále čerstvý řízný
irietzĎv ležák a co se týče likérů a

doutníků tu dostanete to nejlepší
zboží v trhu neboť Sloup a Krutni

žádný "šmejd nekoupí 23x4

- Elegantně zařízený hostinec
na rohu 13 a William ul vlastní
chvalně známý krajan pan Ant
Franci Za nálevnou najdete vždy
úslužného Jindřicha Vávru jenž
největšf ochotou poslouží vám

řízným Schlitzovým ležákem jakož
výbornými likéry nejlepšími

druhy vín a jemnými doutníky
Můžete být ujištěni že chutnali
vám bude vše co podá vám starý
známý váš Henry Zkuste to! 31

— Na nedělní koncert "Lyry"
zavítali z VVilber p F J Sadílek
s chotí svou a "pan otec" Zvoní-íe- k

Milí hosté byli s koncertem

úplně spokojeni nikoliv ale s ná-

vštěvou jeho Bylo nám oprav
dovým potěšením se starými přá
teli chvilku si "sklepnouti'
— Krajané již jsod milovníci

výtečného moku Schlitzova a kte-

říž ze chtějí výborně pobaviti mě-

li by navštíviti moderně zařízený
hostinec 'u Habru s z roh 15 a

William ul v němž vévodí zná-

mý a oblíbený hostinský Karel
Kromě toho Poslou

ží vám Šaramantní čárli nejlepší-
mi doutníky likéry jakož i chut-oý- m

zíkuskem 32x301

bavlnění 85c batisty ierne a bil ™ ' & by™l
svřtle růžové modré a vůbec váech mol- - ™í „b

1 " řerníThcí' i1"'nvca barev 19c prosté bílé orpantýny ?"re' UJ
c í

ferné Itnlia platní) a odobení llííuri- - vscd' lm"d drahího boii T ceoS

ml vínch barev sutin pruhovaný batist c" }aru 5o
viech tvarft 5Jc Francouzské organtý- vliířné látkj-

- 2c Jartl
ny viech vzorkS Jich? Jest více jak

'

Zdo jest lúce — pfkné bitky bavlněné
loWJO na vybranou v cené od l!c do j zhotovené v továrních manchesterskích
!5(c yard po l Oo 27 palcft Široké trvalých bnrev a vítule

U íe lc ari mající cen 83% VtrSet $T Z
NcInovřjSích barev batisty bavlnřné třech moinveb bsrvách zboif drahého a
lítky tenkíl plátna organtny atil yard Jsou též bflé a řerné stěží tomu uvřMte
po fcjc a 7 j0 dokud zboží neuvidíte a nevyperete je

Jenom 10 yardů jednomu otlkupnlku10c láje a prací zboží óc j yard za o

HAYDEN BROS 18 a DodgB ul Omaha

!

'

1jjs"'
30 í 1 f

°
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ST50MAHA —

TfKteí ífiioíei sMcS lni pí i
na hlavní podlaze dostalo te Dikmu pohodlnému obuv--

odboru jedné třetiny dodatečného prostoru Oznamujeme §j

íádajíco byste ilall ponor na tuto výprodej střevíců B

ÍW

n imntVí i fetri!nkov aandaly t f 1 Cn

lakýrky—nsie vykliMcI ceua iPíJu
Damké Mongol Slrsp garelals-vel- ml

pfkiié a lehká— uaie vykllzect 65c
prodejní eeaa

DaroskS Dobko! Htrap Sanflal i maili
ptnaatii! — oae vykliie:! t C(1

prodejní cena 1 JU

DaroWé vlci kosinová Iplfatl Olfordkv
olietmí podešve— uao vykliso- - fl Lil
cl prodejní cena axiiiu

Pan Václav šíp íeský klerk obslouíí krajany ochotné a svědomité

MWollstein&Oo
prodá vám gallon

dobrého claretu 'S™46! za 65c

Přineste vlastní svoj plucar a bude váa státi pouze 6oc

WOLLSTEIN & CO INK

522524 jižní 13 ul Omaha Neb

Předplaťte sena Pokrok Západu Sl ročně


